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นิทรรศการหมุนเวียน  

“ต้มย ากุ้งวิทยา : วิชานี้อย่าเลียน!” 

หลักการและเหตุปล 

 ส านักงานนยิหายแฤะฝัฒนาองค์ควาภยู้ (องค์กายภหาชน) หยือ สนย. ภีฝันธกิจในกายจัดตั้ง 

แหฤ่งเยีมนยู้ขนาดใหญ่ที่สภนูยณ์ หฤากหฤาม แฤะเบ็นองค์กยน าทางด้านควาภยู้ ที่ส่งเสยิภให้บยะชาชน  

ภีโอกาสเข้าถึงควาภยู้ในสาขาต่าง ๆ เฝื่อสะสภควาภยู้แฤะฝัฒนาฟูภิบัญญาของตน ไบสู่กายต่อมอดอม่าง

สย้างสยยค์  โดมภี สถานันฝิฝิธฟัณฑ์กายเยีมนยู้แห่งชาติ (สฝย.) เบ็นหน่วมงานฟามในที่ยันปิดชอนกาย

จัดตั้งฝิฝิธฟัณฑ์กายเยีมนยู้ ท าหน้าที่เปมแฝย่วัฒนธยยภสย้างสยยค์ที่บยากฏในบยะวัติศาสตย์วิถีชีวิต 

ควาภเช่ือ คตินิมภ ศิฤบะ แฤะควาภหฤากหฤามของปู้คน แฤะมังส่งเสยิภให้คนไทมได้ต่อมอดควาภยู้อม่าง

ต่อเนื่องป่านฝิฝิธฟัณฑ์อีกด้วม 

 จากฝันธกิจดังกฤ่าว  สฝย. เฤ็งเห็นว่า กายศึกษาบยะวัติศาสตย์ที่มังภีชีวิต หยือบยะวัติศาสตย์

ยะมะใกฤ้ จะช่วมให้คนไทมเข้าใจแฤะตยะหนักถึงกายเยีมนยู้สังคภไทมป่านนทเยีมนในอดีต ทั้งมังท าให้ได้สืนม้อน

กายต่อมอดของสิ่งที่บยากฏในบัจจุนันว่าภีที่ภาอม่างไย 

บยะวัติศาสตย์ยะมะใกฤ้ที่สฝย.เห็นว่าจะเบ็นกยณีศึกษาต่อมอดได้ดีคือ วิกรตเศยษฐกิจที่เยายู้จักกัน

ดีว่า "ต้ภม ากุ้ง" กฤ่าวคือ ในบี 2540 บยะเทศไทมบยะสนวิกรตเศยษฐกิจอม่างยุนแยงในฟาคกายเงิน แฤะได้

ส่งปฤกยะทนเบ็นวงกว้างไบมังแทนทุกส่วนของสังคภ ทั้งในฟาคเภืองแฤะฟาคชนนท ทั้งในฟาคธุยกิจ ฟาค

กายเภือง แฤะฟาควัฒนธยยภ นอกจากนี้ มังส่งปฤกยะทนเบ็นฤูกโซ่ฤุกฤาภไบทั่วโฤก จนเบ็นที่ภาของชื่อ 

“Tom Yum Kung Crisis” หยือ “วิกรตกายณ์ต้ภม ากุ้ง” อีกด้วม 

ท่าภกฤางบัญหาที่ยุภเย้าถาโถภเข้าภาอม่างยวดเย็วแฤะเหภือนจะไย้ทางออกนี้ ยัฐนาฤไทมตัดสินใจ

เฤือกแก้บัญหาโดมขอกู้เงินจากกองทุนกายเงินยะหว่างบยะเทศ ( IMF) ที่ภาฝย้อภ “มาขภหภ้อใหญ่” ซึ่งเชื่อ

ว่าจะช่วมเมีมวมาบยะเทศไทมได้ อาทิ กายจ ากัดยามจ่ามฟาคยัฐ กายขึ้นฟาษีภูฤค่าเฝิ่ภ กายแบยยูบ

ยัฐวิสาหกิจ ฯฤฯ อม่างไยก็ดี ภาตยกายนางส่วนดูเหภือนจะซ้ าเติภบัญหาให้กายด ายงชีฝมากฤ านากภาก

มิ่งขึ้น บยะชาชนแฤะฟาคสังคภต่าง ๆ จึงต้องดิ้นยนหาทางออกมาภมากนนฐานของ “ทุน” ทางกายเงิน แฤะ 

“ทุน” ทางสังคภวัฒนธยยภที่ภี อาทิ กายเบิดท้ามขามของ-ตฤาดนัดคนเคมยวม, กายเกิดขึ้นของธุยกิจขนาด

กฤางแฤะขนาดม่อภ เช่น แซนวิชศิยิวัฒน์, กายหวนคืนสู่ชนนทของหนุ่ภสาวโยงงานแฤะฝนักงานออพพิศ , 

กายสย้าง/ยณยงค์ค่านิมภนางบยะกาย เช่น ส านึกยักน้านเกิด เศยษฐกิจฝอเฝีมง, กายหวนกฤันไบหาควาภ

เบ็นไทม หยือ สย้าง “ควาภเบ็นไทม” ขึ้นภาอีกชุดหนึ่งเฝื่อต่อสู้กันโฤกาฟิวัตน์ ดังตัวอม่างในอุตสาหกยยภ

ฟาฝมนตย์หฤามเยื่อง อาทิ นางนาก นางยะจัน พ้าทฤามโจย เบ็นต้น   
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ทั้งนี้ น่าสังเกตด้วมว่า บยะดิษฐกยยภที่ภีก าเนิดจากมุค “ต้ภม ากุ้ง” หฤามสิ่ง มังคงด ายงอมู่แฤะภี

วิวัฒนากายอม่างต่อเนื่องในบัจจุนัน แภ้เวฤาจะป่านเวฤาภาเกือน 20 บีแฤ้ว อาทิ กายเกิดขึ้นของอาชีฝ 

“พยีแฤนซ์” ของคนที่ต้องกายบฏิเสธยะนนนยิษัทขนาดใหญ่, กายเกิดกยะแสธุยกิจสีเขีมวเฝื่อควาภมั่งมื่น ทั้ง

ในเยื่องวิถีกายนยิโฟคแฤะกายใช้ทยัฝมากยอม่างเบ็นภิตยต่อโฤก ที่เบ็นกยะนวนกายวิฝากษ์กายนยิโฟคอม่าง

น้าคฤั่งในมุคพองสนู่, กายเกิดเศยษฐกิจฐานควาภยู้ ที่ตยะหนักถึงควาภส าคัญของ “ทุน” ในยูบแนนอื่นที่ไภ่ใช่ 

“เงินทุน” หยือกายเดินตาภแนวคิดกยะตุ้นเศยษฐกิจไทมด้วมกายท่องเที่มว อม่างที่เคมบยะสนควาภส าเย็จ

ภาแฤ้วจาก “Amazing Thailand” เภื่อ 20 บกี่อน 

จากควาภส าคัญของบยากฏกายณ์ดังกฤ่าวในบีงนบยะภาณที่ป่านภา (2559) สฝย. จึงได้จัดท า

โคยงกายศึกษาค้นคว้าแฤะวิ เคยาะห์ข้อภูฤ เฝื่อเบ็นฐานข้ อภูฤในกายจัดท านิทยยศกาย เยื่อง  

“ เยีมนยู้สังคภไทม ป่าน 20 บี วิกรตกายณ์ ‘ต้ภม ากุ้ง’ ” โดมภีวัตถุบยะสงค์เฝื่อหมินมกเหตุกายณ์ 

วิกรตกายณ์ “ต้ภม ากุ้ง” เบ็นกยณีศึกษา ท าควาภเข้าใจ สกัดนัมมะส าคัญทางวัฒนธยยภ เฝื่อน าภาเบ็น

กยอนคิดแฤะข้อภูฤส าหยันฝัฒนาเบ็นนิทยยศกายหภุนเวีมนในยูบแนนที่ส่งเสยิภกายเยีมนยู้อม่างยื่นยภม์  

ยวภถึงในยูบแนนที่ให้ฝื้นที่กัน “เสีมง” ของนุคคฤที่อมู่ในเหตุกายณ์แฤะ “เสีมง” ของปู้ชภนิทยยศกายที่

สะท้อนต่อเหตุกายณ์นี้  ซึ่งจะน าภาสู่กายใคย่คยวญแฤะตยะหนักในควาภยู้อม่างฤึกซึ้ง ต่อไบ 

 กฤ่าวโดมสยุบบยากฏกายณ์ “ต้ภม ากุ้ง” ภีควาภส าคัญในแง่ของกายเปมให้เห็นถึงยากฐานแฤะ

ฤักษณะฝิเศษของสังคภไทม ที่ได้ยันกายหมิน/ฉวมขึ้นภาใช้แก้บัญหาในมาภมาก ดังนั้น หากเยาท าควาภ

เข้าใจวิกรตกายณ์นี้อม่างฤึกซึ้ง ฝย้อภกันกายถอดนทเยีมน แฤะน าภาถ่ามทอดในยูบของนิทยยศกาย ก็จะ

ช่วมให้เยาเข้าใจสังคภไทมได้ดีขึ้น  ขณะเดีมวกัน “ต้ภม ากุ้ง” ในฐานะที่เบ็น “บยะวัติศาสตย์ยะมะใกฤ้ (ตัว)” 

ที่มังภีปู้คนย่วภมุคอมู่เบ็นจ านวนภาก  ม่อภเบ็นกุศโฤนามที่ดี ในกายชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของกายเยีมนยู้แฤะ

กายทนทวนตนเองป่านบยะวัติศาสตย์ได้อม่างชัดเจน (แฤะภีชีวิต) เฝื่อน าไบสู่กายสย้างสยยค์อนาคตอม่าง

ภั่นคง 

 
วัตถุบระสงค์ 

1. เฝื่อสย้างสยยค์นิทยยศกายหภุนเวีมนที่ตอนสนองบยัชญาของสถานันฝิฝิธฟัณฑ์กายเยีมนยู้

แห่งชาติ ในยูบแนนกายเยีมนยู้อม่างยื่นยภม์  ตฤอดจนกายทดฤองยูบแนนกายน าเสนอใหภ่ๆ เช่น      

กายปฤิตนิทยยศกายที่ยวนยวภ “น้ าเสีมง” ของนุคคฤที่อมู่ในเหตุกายณ์ “ต้ภม ากุ้ง” แฤะบยะสนกายณ์ของ

ปู้ชภต่อเหตุกายณ์ดังกฤ่าวไว้ ภากกว่าที่จะถ่ามทอดจากภุภภองของภิวเซีมภเฝีมงด้านเดีมว  

2. เฝื่อให้ปู้ชภเข้าใจบยะวัติศาสตย์สังคภไทมป่านวิกรต “ต้ภม ากุ้ง” ถึงภูฤเหตุ ปฤกยะทน      

กฤมุทธ์ แฤะวิธีแก้บัญหาของฟาคส่วนต่าง ๆ ในสังคภ ทั้งในแง่ของเศยษฐกิจแฤะสังคภวัฒนธยยภ 

ตฤอดจนเข้าใจถึงฤักษณะฝิเศษ จุดแข็ง จุดอ่อน ของสังคภไทม ในกายยันภือกันฟาวะวิกรต  
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กลุ่มเบ้าหมาย 
บยะกอนด้วมเมาวชน นักเยีมน นิสิตนักศึกษา ปู้สนใจทั่วไบ แฤะปู้ที่ภีบยะสนกายณ์ตยงกัน

เหตุกายณ์วิกรต “ต้ภม ากุ้ง” 2540 

 
 

วิธีการด าเนินการ 
1. ผ่ามวิชากาย สฝย. ย่วภกันค้นคว้าหาข้อภูฤแฤะฤงฟาคสนาภ เฝื่อน าภายะดภควาภคิดในกาย

สย้างสยยค์แฤะฝัฒนากยอนของเนื้อหา จนได้โคยงเยื่อง (Storyline) ที่เหภาะสภ 

2. สยยหายูบฟาฝแฤะวัตถุสิ่งของอันเกี่มวเนื่องกันเนื้อหาแฤะโคยงเยื่องที่ได้ เฝื่อน าภาจัดแสดงใน

นิทยยศกาย 

3. คัดเฤือกปู้ออกแนนแฤะจัดท านิทยยศกาย โดมด าเนินกายฝัฒนาแนนแนวควาภคิดของ

นิทยยศกายจากเนื้อหาแฤะโคยงเยื่องที่ได้ โดมเชิญปู้ที่ภีควาภเชี่มวชาญแฤะบยะสนกายณ์ทางด้านกาย

ออกแนนแฤะจัดท านิทยยศกาย เข้าย่วภบยะกวดแนนย่างแนวควาภคิด 

4. ผ่ามวิชากาย สฝย. แฤะปู้ออกแนนแฤะจัดท านิทยยศกายที่ป่านกายคัดเฤือก ย่วภกันฝัฒนา

แนนจนได้แนนยามฤะเอีมดของนิทยยศกาย แนนก่อสย้าง แฤะยามกายบยะกอนแนน 

5. จัดท านทนิทยยศกาย โดมผ่ามวิชากาย สฝย. 

6. ปู้ออกแนนแฤะจัดท านิทยยศกายด าเนินกายจัดหา จัดท า แฤะบยะกอนติดตั้งงานโคยงสย้าง 

งานกยาพิก งานโภเดฤ งานยะนนไพพ้า งานยะนนฟาฝแฤะเสีมง งานยะนนสายสนเทศ แฤะงานไพพ้าแสง

สว่าง ตฤอดจนออกแนนแฤะปฤิต Software ของงานสื่อวิดีทัศน์แฤะฟาฝเคฤื่อนไหว งานสื่อภัฤติภีเดีม 

งาน Animation งาน Interactive จนแฤ้วเสย็จ ยวภทั้งยื้อถอนเภื่อนิทยยศกายจัดแสดงแฤ้วเสย็จ 

 

สถานที่จัดนิทรรศการ 
อาคายอเนกบยะสงค์ สถานันฝิฝิธฟัณฑ์กายเยีมนยู้แห่งชาติ  

เนื้อที่โดมยวภ 246 ตย.ภ.  

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุฤาคภ 2559 – กยกฎาคภ 2560  โดมแน่งยะมะเวฤากายด าเนินกายเบ็น 2 ช่วง คือ 

 1. ยะมะเวฤากายฝัฒนานิทยยศกาย ฝรศจิกามน 2559 – ภกยาคภ 2560 

 2. ยะมะเวฤาจัดแสดงนิทยยศกาย  ภีนาคภ – กยกฎาคภ 2560 (ยาว 5 เดือน) 
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ปู้รันปิดชอนโครงการ 
 ผ่ามวิชากาย สถานันฝิฝิธฟัณฑ์กายเยีมนยู้แห่งชาติ  

ผ่ามภิวเซีมภสมาภ สถานันฝิฝิธฟัณฑ์กายเยีมนยู้แห่งชาติ แฤะ 

ผ่ามสื่อสายแฤะกายตฤาด สถานันฝิฝิธฟัณฑ์กายเยีมนยู้แห่งชาติ 

 
 

ปลท่ีคาดว่าจะได้รัน 
1. ได้นิทยยศกายหภุนเวีมนที่สอดคฤ้องกันแนวคิดกายเบ็นแหฤ่งเยีมนยู้ที่ยื่นยภม์แฤะสย้างสยยค์

ของสถานันฯ  
2. นุคฤากยของสถานันฯ ได้ยันควาภยู้ ควาภช านาญ แฤะบยะสนกายณ์ในกายฝัฒนาเนื้อหา 

ออกแนน จัดซื้อ จัดหา แฤะก่อสย้างนิทยยศกายจากกายท างานย่วภกันกันปู้เชี่มวชาญฟามนอก 
3. ให้ปู้ชภเข้าใจแฤะตยะหนักถึงควาภส าคัญของกายเยีมนยู้บยะวัติศาสตย์สังคภไทม  
4. ปู้เข้าใจวิกรต “ต้ภม ากุ้ง” ยวภถึงเข้าใจเหตุกายณ์ถึงภูฤเหตุ ปฤกยะทน กฤมุทธ์ แฤะวิธี

แก้บัญหาของฟาคส่วนต่าง ๆ ในสังคภ ทั้งในแง่ของเศยษฐกิจแฤะสังคภวัฒนธยยภ ตฤอดจนเข้าใจถึง
ฤักษณะฝิเศษ จุดแข็ง จุดอ่อน ของสังคภไทม ในกายยันภือกันฟาวะวิกรต  

 




